I/14 PONIKLÁ - HORNÍ SYTOVÁ
KÁCENÍ

NÁVRH DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ

Provádění kácení na pozemcích bezprostředně sousedících se silnicí I/14
v úseku Poniklá – Horní Sytová.
Práce budou prováděny z uzavřené silnice I/14.

Termín uzavírky :

31.10.2020
1.11.2020
7.11.2020
8.11.2020

8 – 16 hod.
8 – 16 hod.
8 – 16 hod.
8 – 16 hod.

Investor : Vladimír Hejral, č.p. 209, 512 42 Poniklá
Dotčený úsek komunikace : I/14 km 43,04 – 44,25
Zpracovatel DIO : Ing. Ladislav Křenek, Na Okruhu 978/17, 460 01 Liberec
IČO : 15167551
tel. 603 724 480, e-mail : lkrenek@seznam.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA
1. ÚVOD
- důvodem úplné uzavírky úseku silnice I/14 mezi křižovatkami II/290 (Poniklá) a II/292 (Horní
Sytová) je nezbytné pokácení stromů v příkrém svahu nad komunikací v důsledku opakovaného
polomu z února 2020, při kterém byla ohrožena bezpečnost provozu na silnici I/14,
- uzavírka se bude realizovat ve víkendových dnech 31.10 - 1.11. a 7.11 - 8.11. 2020 v době 8.00 16.00 hodin

2. NÁVRH DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ
- jedná se o úplnou uzavírku silnice, protože z povahy prací tyto nelze provádět při uzavírce
komunikace po polovinách
- navrhuje se obousměrná objízdná trasa
NÁVRH OBOUSMĚRNÉ OBJÍZDNÉ TRASY :
- Horní Sytová (křiž. II/292) a dále Háje nad Jizerou, Benešov u Semily, Semily, Příkrý, Roprachtice a
Poniklá (křiž. II/290)

3. NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
- návrh dopravního značení koresponduje s návrhem dopravních opatření
- objízdná trasa vyznačena směrovými tabulemi pro vyznačení objížďky
- uzavřený úsek pracoviště bude osazen zábranami pro označení uzavírky s dopravní značkou o zákazu
vjezdu všech vozidel (v obou směrech) s dodatkovou tabulkou „MIMO VOZIDLA
ZHOTOVITELE“

4. VÝKAZ DOPRAVNÍCH ZNAČEK A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ
Svislé dopravní značky :
B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech)
B24b (Zákaz odbočování vlevo)
IP10a (Slepá pozemní komunikace)
IS 11a (Návěst před objížďkou)
IS 11b (Směrová tabule pro vyznačení objížďky)
IS 11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky)
Dopravní zařízení :
Z 2 (Zábrana pro označení uzavírky)

2 ks
1 ks
2 ks
2 ks
26 ks
1 ks
4 ks

5) ZÁVĚR
- bude užito dopravních značek základního rozměru, jejich barvy a plošné provedení stanovuje norma
EN 12899-1
- osazení musí odpovídat platným „Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“
- rozmístění dopravních značek bude upřesněno na místním šetření
- před započetím prací musí proběhnout kontrola správnosti osazení dopravních značek za účasti
odpovědného pracovníka příslušného DI Policie ČR
- veškeré dopravní značení v rozporu s tímto návrhem musí být odstraněno nebo zakryto
ing. Křenek

